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الملخص
ـــْوَء علـــى مـــا محَلـــُه النَُّحـــاُة َواللَُّغِويِّـــوَن علـــى الظَّـــِن  ِممَّـــا يـُْعـــَرُف ، َمْقِصـــُد َهـــَذا الَبْحـــِث َأْن يـُْلِقـــَي الضَّ

ـا ُهـَو ،يف اَألْغلَـِب اَألْكثَـرِ ،َخَرَجـتْ ،َفسَُّروا بِِه مظاهَر لَُغِويًَّة َصْرِفيًَّة ظَاِهرًَة يف َكالِم الَعَربِ ،بالتـََّوهُّمِ  َعمَّ
.اِعَها لِلشَّائِِع املَِقيسِ يف ُحمَاَولٍة إلْخضَ ،ِممَّا َمسَّوُه نـََواِدَر أو َشَواذَّ ، َعَليِه الُعْرُف والَعادُة عنَدُهم 

َحيَْفظَُهـا أَْهـُل ،،ِيف اْعِتَقاِدي،َوَما َهِذِه املظاِهرُ 
َا َتُدلُّ عَ ، وِإْن َدلَّْت َعَلى َشْيٍء ، .َواالْفِتَناِن ِفيها،َلى َسَعِة الَعَربِيَّةِ فَِإمنَّ

In Morphological Illusion For Arab Linguists
Phenomena and causes

Abstract
The intention of this research is to shed light on what

notions the linguists’ and grammarians had thought , imagined
and put into there minds about illusion . They used these notions
in order to interpret linguistic and morphological phenomena in
the Arabic speech that departed form Arab’s habits and
convention which they used to call abnormals and/or anecdotes
in an attempt to subjugate them to the popular standards of
analogy .

Such phenomena are, in my convention, nothing but
speech patterns, from or styles approved and used in Arabic, and
known by experts and those who cares for it . They are also
evidences of Arabic  vastness and rhetorical versatility .
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بسم اهللا الرحمن الرحيم

لدى علماِء العربّيةِ ريفِّ الصّ مِ هُّ وَ يف التّـ 
"هُ وعللُ هُ " مظاهرُ 

:◌ٌ مدخل

ــَوهَّمَ  ــَوهُُّم مْصــَدُر تـَ ــْيءَ .التـَّ ــَوهََّم الشَّ ــهُ ،ظَنَّــهُ :وتـَ ــهُ ،وَمتَثـََّل . )1(نكــاَن َمْوُجــوًدا أو مل َيُكــ،وَختَيـََّل
، )2(ِيف الـَوْهمِ 

" .  )3(َوِإْن َكاَنْت َغائَِبًة َعِن اِحلسِّ
َلُه النَُّحـاُة َواللَُّغِويـِّوَن علـى الظـَّنِّ والتـَّـَوهُِّم ، مـن َوَقَد َجاَء هذا الَبْحُث  لُِيَسلَِّط الضَّْوَء على ما مح

َختْـرُْج مظاهَر لَُغِويٍَّة صرفيٍَّة ظَاِهرٍَة يف َكالِم الَعَرِب ، َجـَرْت ، أو ملْ َجتْـِر ، َعلـى َسـَنِن لُغَـِتِهْم ، َخَرَجـْت أَو ملَْ 
َمسـَّوُه نـَـَواِدَر أو َشـَواذَّ ، يف ُحمَاَولـٍة إلْخَضـاِعَها لِلشَّـائِِع املَِقـيِس ِممـَّا ، على ما هو َعَليِه الُعْرُف والَعادُة عنَدُهم 

.
َفَمْقُصـوُد َهــَذا الَبْحـِث هـو الُوقُـوُف علـى َمــا َوصـلْت إليـِه يـُد الباحـِث ِمــن ،مـن أْمـرٍ وَمْهَمـا َيُكـنْ 

لَـْت علـى ِإَىل االْفِتنَـاِن ِيف َمبَـاِين الكَ  لـِم َوَمَعانِيَهـا ، َوالّـيت محُِ
التـََّوهُِّم ، َقْصَد َجالئِها ، والَكْشِف عْن عَلِلها . 

َــْت َأَصــاَلَة اَحلــْرِف الزَّائِــِد ،  ــَوزََّع الَبْحــُث َهــِذِه املظــاهَر ؛ مظــاهَر تـََومهَّ ــادةَ َوقَــْد تـَ ــْت زِي ومظــاهَر تـَّومهََّ
يَّــًة وِفِعِليَّــًة ، َومظــاهَر احلــرِف األصــليِّ ،  ــْت طَــرَْح اَحلــْرِف الزَّائِــِد ، َومظــاهَر تـََوَمهَــْت ِصــيَـًغا امسِْ َومظــاهَر تـََومهََّ

ْت اَحلرََكَة . تـََومهََّ
ـُر َوَقْد رََكَن الَبْحُث َكثِـريًا إَىل ُمْعَجـِمِ◌ ( ِلَسـاِن الَعـَرِب ) البْـِن َمْنظُـوٍر ، فـَُهـَو أَوْ  َسـُع املََعـاِجِم ، َوَخيـْ

املَظـاهِر ، إْذ ذلـَك 
ٌر . شيٌء ُمتعذِّ
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:الزائدِ الحرفِ أصالةِ توهُّمُ 

البِــَىن التَّصــريِفيَِّة ، الّـيت فيهــا َأْحـُرٌف زَائـِـدٌة ، ُتالزُِمهـا وتـُـالزُِم بعــَض يـََقـُع مثــُل هـذا التَّــوهُِّم يف بعـِض 
ـــِس الَكِلمـــِة وَأْصـــِلها ، فَيقـــُع اخلـــالُف يف تَصـــارِيِفها ، وتْكثـُـــُر يف الَكـــالِم ، فـَـــُيَظنُّ أنَّ هـــذهِ  الّزوائِـــَد مـــن نْف

تْصريِفها .
ــْت كــاَن يكــوُن ، وَأنَّ املــيَم ملـَّـا كثـُــرَ فمــذهُب بعِضــهم يف ( مكــاٍن ) أنَّ اشــتقاَقُه مــن لُزوُمهــا تـُُومهِّ

. ووجــَد )4(َأصــليًَّة ، فُجِمــَع علــى أمِكنــٍة وأمــاكَن ، وقيــَل أيًضــا : متّكــَن ، كمــا قيــَل مــن املســكِني متســكنَ 
ُــوا أصــالَة املــيِم فيهــا ، كمســيٍل وْمجعِــه علــى أَْمِســلٍة ومُ  ُســٍل وُمْســالٍن ، أصــحاُب هــذا املــذهِب نظــائَر لــُه تومهَّ

ـْت ومجعِـ)5(وَمصٍري وْمجِعِه على ُمْصرَاٍن وَمَصارِيَن ، وُمصـادٍ  ِه علـى ُمْصـداٍن ، كـلُّ أُولئـَك ملّـا َلزِمْتـُه املـيُم تـُُومهِّ
)6(  .

. وأشـاُر )7(يهِ َوَوْزنُُه فـََعاٌل ، وهو مذهُب سـيبو ، وقيَل : إنَّ امليَم يف املكاِن أصٌل ، وأنَّه من مكَن 
.  )8(ابُن بـَرِّّي إىل أنَّ جْعَلُه من َكَوَن سْهوٌ 

ـــــهِ  ـــــَل : إنَّ بعـــــَض هـــــذا ، كمســـــيٍل ، ممَّـــــا غِلطَـــــِت العـــــرُب في ـــــلَ )9(وقي ُـــــ، وفضَّ وا آخـــــروَن أن يقرِن
جيـوُز محـُل أيِّ ومهمـا يكـْن مـن أمـٍر ، فـال.)10(مـن قبيـِل التّـوهُِّم والَغلَـطِ : إنَّهُ ونَ مًعا ، فيقولُ املصطلحنيِ 

ظــاهرٍة علــى الغلــِط ، إْذ ال يســتقيُم القــوُل بــأنَّ ابــَن اللغـــِة يغلــُط يف لغتــِه ؛ ذلــَك ألنـَّـُه يؤّديهــا بصــورٍة آليّـــٍة 
مطّردٍة ، وتصدُر منُه من غٍري تعمٍُّد أو تكّلٍف ، فتكوُن ملكًة .

وا منــُه : َمالَــٌك ،  علــى هــذا الّتــوهُِّم أْن قــالُ بــَىن مــيُم َمَلــٍك ، وان،وهــو زائــدٌ ،وممَّــا تـُــُوهَِّم أنَّــُه أصــيلٌ 
كقوِل الّشاعِر : 

َنَة أَْعُصرَا  َفَماَلُك َمْوٍت بِالِفراِق َدَهاِين فيا َربِّ فاتْـُرْك ِيل ُجَهيـْ
َكَفلَـٍك َوَمسَـٍك ،  َعـٌل وأنَّ مثـاَل َملَـٍك فَـ ، " وذلَك اَنَُّه َرآهم يقولوَن : َمَلٌك بغِري ْمهٍز ، فتَـوهََّم أنَّ املـيَم أصـٌل 

ا ِمثالُُه َمَألٌك َمفعٌل ، والعُني حمذوفٌة ألزمِت التخفيَف" .)11(، وإمنَّ
ُــوا فيــِه أصــالةَ  ــِبَس املِدرعــِة ، ومتــدرَع مــن املِنــديِل املــيِم األفعــاُل متنــدَل َوممَّــا تومهَّ إذا ، ومتســكَن إذا َل

، لـــذا عـــدَّ ابـــُن يعـــيَش قـــوَهلم : )12(نَ : تنـــدََّل وتـــدرََّع وتســـكّ ، وكـــان الوجـــُه فيهـــا أْن يُقـــالَ أظهـــَر املَســـكنَة 
.)13(متسكَن ، ومتدرَع ، ومتندَل قليالً ، ليَس بأصٍل ، ومن قبيِل الغلطِ 

ويف ظــّين أنَّ عــدَّ حنــَو: متنــدَل ومتــدرَع ومتســكَن مــن قبيــِل الغلــِط ال يصــحُّ ، وال جيــوُز ؛ ألنَّنــا مــىت 
، ولـيَس مـن مـانٍع مينـُع مـن )14(العرِب زالِت الثّقـُة بكالِمهـم ، كمـا يقـوُل ابـُن هشـامٍ جّوزنا الغلَط يف كالمِ 

محِل هذِه األلفـاِظ علـى تـوهُِّم أصـالِة الزائـِد املـيِم ، للّداللـِة علـى املعـَىن احلـادِث فيهـا ، وألمـِن اللـبِس ، فلـو 
؟ )15(درعةِ اكتَفوا بتدرَّع فقْط ، مل يُعرُف أَِمَن الّدرِع هو أم من املِ 
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ومل يقبْل بعُض احملدثَني توهَُّم أصالِة امليِم هاهنا ، ورأى أنَّ الّتوهَُّم وصمٌة شـنعاُء ، قـائٌم يف أنفـِس 
القائلَني بِه، ُمثَّ أقـرَّ أنَّ كـلَّ لفـٍظ مـن األلفـاِظ اآلنفـِة، مـا اشـُتقَّ منهـا مـن احلـروِف األصـلّيِة ، ومـا اشـُتقَّ مـن 

ذْت أصًال ثانًيا لالشتقاِق ، لُه َداللٌة خاّصٌة غَري َداللِة صاحبهِ احلروِف الّزوائِد ا .  )16(لّيت اختُّ
ُــوا أنَّ )17(ومنــُه أيًضــا تــوهُُّم أصــالِة اهلــاِء يف حنــو قــوِهلم : أســنتوا فهــم ُمســِنُتونَ  قــاَل الَفــرَّاُء : " تومهَّ

ـــاًء ، تقـــوُل  ـــًة ، فَقلُبوهـــا ت ـــنُة"اهلـــاَء أصـــليٌَّة إذا وجـــُدوها ثالث ُهم السَّ ـــُه : أَصـــابتـْ . وذكـــَر اجلـــوهريُّ أنَّ )18(من
. )19(األصَل مـن الّسـنِة ؛ قلبُـوا الـواَو تـاًء للفـرِق بينَـُه وبـَني قـوهلم : َأسـَىن القـوُم ، إذا أقـاُموا سـنًة يف موضـعٍ 

.)20(ومذهُب سيبويِه أنَّ اهلاَء بدٌل من الياء
رُب على اإلبداِل واإلدَّغاِم يف صـيغِة االفتعـاِل ممـَّا فـاُؤُه حـرُف ِعلَّـٍة ووقَف النُّحاُة عنَد ِبًىن بـََنْتها الع

أصـالً الـواوِ ، أمساًء ، ليَس فيها ما يف االفتعاِل من تصريٍف وتعليٍل ، فتومهَُّوا تاَءها املبدلَة مـن حـرف العلَّـةِ 
اِث والتـُّْقوى والتُّحَفِة والتُّقاِة . فيها ، حنو : التُّْكالِن والتَُّكلِة والتَُّخَمِة والتـَُّهَمِة والتُّ  جاِه والرتُّ

وشـجََّعهم علـى هـذا التـوهُِّم أنَّ هـذه البِـَىن أُلْزمـِت البـدَل ، وكثـُـَر اسـتعماُهلا علـى لفـِظ االفتعـاِل  ، 
َت : ُختَْيَمـــٌة 

ــةٌ  َل ــدلْت تــاًء يف هــذِه األلفــاِظ إبــداالً علــى غــِري قيــاٍس ، مــن )21(وُتَكيـْ . وذهــَب ابــُن يعــيَش إىل أنَّ الــواَو أُب
.)22(غِريِ◌ أْن يعتلَّ بالّتوهُّمِ 

منـه َفعِـَل يْفعِـل وْمل يَِقُفوا عنـَد حـدوِد مـا ِسـيَق آنًفـا حـىتَّ دفـََعهـم تَـوهُُّم تـاِء االفتعـاِل أصـالً أْن بـَنَـوا 
ويـَْفَعُل ، قالوا من اتـََّقى يـَتَِّقي : تـََقى يـَْتِقى ، كَقَضى يـَْقِضي ، قاَل أوٌس :

يََداَك إذا ما ُهزَّ بالَكفِّ يـَْعِسلُ تـََقاَك ِبَكْعٍب َواِحٍد وتـََلذُُّه 
ْجـرًا أَ ِه ْيـلَ ِشـْئَت لََتِخـْذَت عَ وْ اَل لَـقَـ: ﴿)24(دٌ أبـو َعْمـرٍو وُجماِهـ، وقد قرأَ )23(ومن اختَََّذ يـَتَِّخُذ : ختََِذ يـَْتَخذُ 

﴾)25(.
وناقَش بعُض احملدثَني صيغَة اّختـَذ ، ومنـَع أْن تكـوَن التـاُء األوىل مبدلـًة ، ورأى أنَّ التـاَء أصـٌل مـن 

ـــــَذ ، كـــــاتّبَع مـــــن تَبِـــــعَ  ﴾َتِخـــــْذُت لَ ﴿، وهـــــذا مـــــا أميـــــُل إليـــــِه ، فقـــــد قـــــرأِت الُقـــــرّاُء كمـــــا ســـــبَق : )26(ختَِ
، ففي هذا تعزيٌز حلملِه على ختََِذ .)27(بالتخفيفِ 

وممَّا تومهَُّوا أصـالَتُه ، وهـو زائـٌد ، الُم بـاِب سـنَني وأخواتِـه ممـَّا كـاَن منقوًصـا ، علـى ثالثـِة أحـرٍف ، 
جيــوُز أْن يكــوَن وزنُــُه وُحــذفْت الُمــه ، وأُعــرَب إعــراَب مجــِع املــذكَِّر الســاِمل . فمــذهُب الفــراِء أنَّ هــذا وحنــَوَه 

األغلـِب ومـذهُب األعـمِّ .)28(
.)29(من أهِل العربّيِة أنَّ إعراَب سنٍني وبابِِه باحلركاِت شاذٌّ ضرورٌة شعريّةٌ 

وأرى أنَّ األقــرَب مــن محــِل املســألِة علــى الّتــوهُِّم ، أو الضــرورِة الّشــعريِّة أْن يقــاَل : إنَّ تعريــَب نــوِن 
سنَني فيهـا لغـاٌت ، يُقـاُل : هـذِه ِسـنوُن فـاعلْم ، سنٍني وبابِِه لغٌة لبعِض العرِب ، فقد قاَل ثعلٌب : " فإنَّ ال
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.)31(، وذلَك ما أجازَُه مجاعٌة من الّنحوّينيَ )30(كالواحِد"
ومثُلهُ 

ت إليِه الُمُه يف اجلمـِع ،  ، وأنَّ أصـَلُه َلغَـَوٌة أي أنَّ لغاٍت اسٌم مفرٌد ُردَّ .)32(وأنَّ األلَف من الفعِل قبَلها "
.)33(، ُمثَّ قُلبِت الواَو ألًفا للخِّفَِّة، لِتحرُُّكها وانفتاِح ما قبَلها

وإذا كاَن الفرّاُء قد محَل نصـَب لغـاٍت بالفتحـِة علـى تـوهُِّم أصـالِة األلـِف ، فقـد أجـاَز ذلـَك وقبلَـُه 
ابــنِ ، مــن غــِري األخــِذ بــالّتوهٍُّم علّــًة لــذلَك ، وهــو الــرّاجُح لــدى )34(معاويــةَ شــيُخُه الكســائيُّ وهشــاُم بــنُ 

ثعلبًـا أضْف إىل ذلـَك أنَّ ، )36(﴾اَت نَ َوَجيَْعُلوَن ِهللا البَـ ﴿هم بعضُ فقد قرأَ ، )35(روِد السماِع بهِ ، لوُ هشامٍ 
، ويف قــوِل )37(لغــةٌ حَكــى أنَّ فــتَح تــاِء مجــِع تأنيــِث الّســالمِة 

ــَع إمكانِــِه" ــِه مثــَل هــذِه مــا يُ )38(يفتُحــوا التــاَء فيقولُــوا: رأيــُت اهلنــداَت، فلــم يفعلُــوا ذلــَك َم فصــُح عــن قبوِل
.املُعاملةِ 

:صلّي األالحرفِ زيادةِ توهُّمُ 

فينقـــاُس علـــى مثـــاٍل يشـــبُهُه ؛ لتْوِجيـــِه بعـــِض ، زائـــٌد يقـــُع التَّـــوهُُّم يف احلـــرِف األْصـــليِّ ، فـــُيَظنُّ أنَّـــُه 
وْمجُعُه علىَمآٍق ، فقْد ذكَر اجلوهريُّ أنـَّه ملـَّا كانـْت يـاُؤُه زائـدًة لإلحلـاِق )39(تصاريِفِه . من ذلك َمْأِقي العنيِ 

)40(ا َمجَعُـوُه علـى َمـآٍق علـى التـوهُّمِ ، وأنَّ َوْزنَُه فـَْعِلي ، وفـَْعِلي ، بكسـِر الـالِم ، نـادٌر ، أُحلِـَق ِمبَْفعِـٍل ، وهلـذ

وا مسيَل املاِء أمِسلًة وُمْسـالنًا ، واملصـَري ُمْصـرانًا . وقـْد دفـَع ابـُن بـَـرِّّي أْن تكـوَن يـاُء َمـْأِقي العـِني ، كما مجعُ 
وأنَّ مجَعهـا َمـآٍق علـى مثـاِل 

.  )41(فـََعاٍل َكتَـرَاٍق وَعرَاٍق ، وأنَُّه ال حاجَة إىل تشبيِهِه ِمبَْفِعٍل يف مجِعهِ 
وهــــو شــــديُد ﴿ومثــــُل مــــا ســــبَق مــــا ذهــــَب إليــــِه ابــــُن قُتيبــــَة يف معــــىن املِحــــاِل مــــن قولــــِه تعــــاىل : 

هََّم ميَمــُه زائــدًة ، وقــد ردَّ األزهــريُّ هــذا التأويــَل ، ووصــفُه بأنَّــُه ، وأنَّــُه مبعــىن احلِيلــِة ، وكأنّــُه تــو )42(﴾املِحــالِ 
غلٌط فاحٌش ؛ إْذ لو كان على بنـاِء ِمْفَعـٍل لصـحَّْت واُوُه أو يـاُؤُه إذا كـاَن ِمْفَعـالً مـن بنـاِت الثالثـِة ، حنـو : 

: ِمهـاٍد وِمـالٍك ، حنـواٍل ممّا أَوَّلـُه مكسـوٌر ِميُمـُه أصـلٌ ِحمَْوٍر وِمْزَوٍد وِحمَْوٍل وِجمَْوٍل وما أشبهها، ُمثَّ إنَّ ِمثاَل ِفعَ 
.)43(وِمراٍس وِحماٍل وما شاكلها

ومــن ذلــَك أيًضــا مــا ذَكــرَ 
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)44(: أَْلُوقَــــٌة كمــــا صــــحَّْت يف حنــــو : أثــــُوٍب وأْســــُوٍق وأعــــنيٍ لصــــحَّْت عيُنهــــا ، فقيــــلَ 

.)45(لغتانِ 
ـــا صـــغَّ  ُـــوا فيـــِه زيـــادَة احلـــرِف األصـــليِّ إبـــراهيُم ؛ فَلمَّ ُـــوا زيـــادَة مهزتِـــِه وممَّـــا تومهَّ ؛ُروُه علـــى بـُـــَرْيِهيم تومهَّ

لكونِـــِه علًمـــا أعَجميَّـــا ، فـــال يُعـــرُف اشـــتقاقُُه . ورأى املـــربُِّد أنَّ الَوْجـــَه والقيـــاَس أْن ُيصـــغََّر علـــى أبـــريٍِه ؛ ألنَّ 
ألربعــِة زائـــدًة أوَّالً ، ها أربعـــُة أحــرٍف أصـــوٍل ، كمــا أنَّ اهلمـــزَة ال تلحــُق ببنـــاِت ااهلمــزَة أصــٌل ، وأنَّ مـــا بعــدَ 

.)46(وذلك يوجُب حذَف آخرِه عند تصغريِه
وتوهُُّم أصالِة احلرِف الزائِد ، أو عدِم أصالِتِه بعـُض مـا أثـَّـَر ، بـاألعمِّ األغلـِب ، علـى بنـاِء املعجـِم 

، وُمصـاٌد ، فَمكـاٌن ، وَمسـيٌل ، ومصـريٌ . َ العريبِّ ، إذ َجنُد الَكثَري ِممـَّا ِسـيَق آنًِفـا ُمَوزًَّعـا بـَني أْصـَلِني أو أكثـَـرَ 
ومأِقي ، وِحماٌل ، وألوقـٌة ، ومـا جـاء علـى ِصـيغِة االفتعـال ممـَّا فـاُؤه واٌو ، كـلُّ أولئـَك مـذكوٌر يف أْصـلِني ، و 

َمَلٌك ، وأسنُت القوم مذكوٌر يف ثالثِة أصوٍل .  
رِة على تـوهُِّم زيـادِة احلـرِف األصـليِّ ، يَـدفُع ولعلَّ األمثلَة السابقَة ، ومحَل القدماِء هلا بصريِح العبا

َـُه صـديقنُا العالّمـُة عبـُد  قوَل بعِض احملدثَني : إنَّ " القوَل بتوهُِّم زيادِة احلـرِف األصـليِّ قـوٌل حـديٌث .. تومهَّ
يّتخـَذُه قاعــدًة جديــدًة يف القـادِر املغــريبُّ ، عليـِه رمحــُة اِهللا ، فطفــَق يلهـُج بــِه ، ويُذيعُـُه يف حبوثـِـِه ، ُحمــاوالً أنْ 

)47(.

:الزائدِ حِ رْ طَ مُ توهُّ 

رَد عــن العــرِب ُمجــوٌع غــُري مواِفقــٍة ألَْفراِدهــا يف القيــاِس ، فحــاوَل النحــاُة تَفِســريَها ، فوقـَُفــوا علــى وَ 
َبايـًُنا بَني ما ُأصَِّل وما هم بَصَدِد تعِليِلِه ، فـََفرُّوا إىل التَّوهُِّم يلَتِمُسوَن الِعلََّة .أفراِدها ، َفوَجُدوا تَـ 

علـى ُصـرٍُم ، علـى تــوهُِّم طـرِح الزَّائـِد ، وهــو )49(علـى ُحبُـٍر ، ومجـُع َصــرميَةٍ )48(مـن ذلـَك مجـُع حبَِــريَةٍ 
ريــٌب يف االســِم الرُّبــاعيِّ املختــوِم بتــاِء التأنِيــِث ، إال أْن يكــوَن هــاُء التأنيــِث ؛ ذلــَك ألنَّ فـُُعــالً مجــٌع نــاِدٌر وغ

.)50(حمُموًال على املذكَِّر، حنو : نذيٍر ونُُذرٍ 
، ه ذلــَك ؛ لكونـِـِه غــَري ُمتَِّجــهٍ ومـن ذلــَك أنَّ ثعَلبًــا َحكــى يف مجــَع َجــاٍر َجــارًَة ، واســتغرَب ابــُن ِســيدَ 

ٍل َصـحيِح الـالِم ، َوْصـٍف ملُـذكٍَّر عاقـٍل ، إال أْن يكـوَن الواِحـُد َجـائِرًا ، علـى فَفَعَلٌة صيغٌة تطَّرُد يف مجـِع فاعـ
.)51(توهُِّم طرِح الزائِد ، وهو اهلمزَُة ، ُمثَّ يُكسَُّر على فـََعَلةٍ 

. )53()52(ومـــن ذلـــَك مجـــُع ِنْضـــَوةِ 
.)54(مجُع َنطاٍة على أنطاٍء ، تومهَُّوا طرَح اهلاِء الزائدةِ ومثُلهُ 
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ومن ذلَك مجُع مكاٍن على أمكنٍة ، على توهُِّم طرِح الزائـِد ، وهـو األلـُف ، كـأَنـَُّهم مجعُـوا َمَكنًـا ، 
مجــُع َقَضــَفِة ومــن ذلــَك أيًضــا.)56(، علــى قــوِل ســيبويِه ، َجعــَل وزَن مكــاٍن فـََعــاالً )55(علــى أنَّ املــيَم أصــلٌ 

.)57(على َقَضٍف وِقَضاٍف وِقْضَفاٍن وُقْضَفاٍن ، كلُّ أولئَك على توهُِّم طرِح الزائِد ، هاِء التأنيثِ 
، ذلــَك ألنَّ فـُُعــالً )59(علــى نـُُقــٍس ، علــى تــوهُِّم طــرِح األلــِف الزائــدةِ )58(ومــن ذلــك مجــُع نَــاُقوسٍ 

مفُعوٍل .صيغُة أَحِد ما جيمُع عليها فـُُعوٌل مبعَىن 
وقــد يــرُِد مجــٌع لــُه أكثــُر مــن مفــرٍد ُمنقــاٍس ، مثَّ يــذُكُر النُّحــاُة لــه مفــرًدا آخــَر خارًجــا عــن قياِســهم ، 

َمجــــُع ِهْضــــٍم وَهْضــــٍم وَهَضــــَمٍة ، واألوََّل )60(فُيدِخُلونـــُه يف دائــــرِة الظــــنِّ والتَّــــوهُِّم طــــرًدا ُألصــــوِهلم . فَأهضــــامٌ 
.)61(فعاٍل، والثالُث يكوُن على توهُِّم حْذِف اهلاِء الزائدةِ والثاين ممَّا ُجيْمُع على أَ 

)62(وتومهَُّوا الزائَد يف توجيـِه بعـِض املشـتقَّاِت . مـن ذلـَك قـوُهلم : أْضـعْفُت الشـيَء فهـو مضـعوفٌ 

)63(  .
،  طـــرِح اهلمـــزِة الزائـــدةِ يف الَكـــَرِم ، علــى تـــوهُّمِ اللئـــاُم وأَْعَرقُــوا : إنَّـــُه َلَمْعـــُروٌق لـــهُ وقــوُهلم : عـــرََّق فيـــِه 
ــَع وجــوِدِه أنَّــُه ال يُفيــُد معــَىن . )64( ــِه علــى الّثالثــيِّ َم ولعــلَّ مــا مــنَعهم مــن محِل

بدُّ من محِلِه على التوهُِّم .الصريورِة اّلذي يُفيُدُه املزيُد باهلمزِة ، فكاَن ال
ومثُله ما قيَل يف تفسِري َفُحوٍم من قوِل األخطِل :

َبِكٌم وال أَنَا إْن نطْقُت َفُحوُم واْنزِْع إليَك فإنَّين ال َجاِهٌل 
تـــوهُِّم وأنَّـــه مبعـــَىن ُمْفَحـــٍم ، وال وْجـــَه حلمِلـــِه علـــى هـــذا املعـــَىن ، كمـــا يـــرى ابـــُن ِســـيَده ، إال أْن يكـــوَن علـــى

حـــذف الزائـــِد ، فجَعَلـــُه كرَُكـــوٍب وَحلُـــوٍب ، أو أراَد بـــِه فاِمحًـــا مـــن َفَحـــَم ، إذا مل يُِطـــْق جوابًـــا ، ألنَّـــه يقـــاُل 
.)65(لّلذي ال يتَكلَُّم أْصًال : فاِحمٌ 

ذي ولعــلَّ الّــ،)67(، مــن أخرفُــوا ، علــى تــوهُِّم طــرِح الزائــدِ )66(ومــن ذلــَك أيًضــا قــوُهلم : املَْخــَرفُ 
محَلهـم علــى هـذا القــوِل أنـَُّه ال يصــحُّ أْن ُحيمـَل علــى الثالثـيِّ خــرَف َمـَع وجــوِدِه ؛ ألنَّ خـرَف ال يــدلُّ علــى 

.)68(أقمنا يف اخلريِف "
َذهيٌب مبعَىن ُمذهٍب يف قوِل ُمحيِد بِن ثوٍر :ومنُه أيًضا 

َفُمْلٌس وأَمَّا ِجلُدها َفَذِهيبٌ 
، يُريـــُد أنَّ الّشـــاعَر أراَد فَــــ ( ُمـــذهُب ) ، )69(جـــاَء يف ( لســـاِن العـــرِب ) أُراُه علـــى تـــوهُِّم حـــذِف الزّيـــادِة "

ــُه ، وبنــ ــذي أجلــأُهم إىل محلِــِه علــى التــوهُِّم أنَّ املســموَع الفعــَل املزيــَد أذهــَب مبعــَىن فتــوّهَم َذهَب اُه عليــِه . واّل

اشِتقاُق فاعٍل من املزيِد على توهُِّم طرِح الزائِد ، وعلى ذلك وجَُّهوا قوَل لبيٍد :ومنهُ 
قَانَِعٌة وملْ تُكْن ُمَقنـََّعهْ ُمَقرََّعهْ يف ُكلِّ يوٍم َهامِيت 
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: قانِعــْه علــى تــَوهُِّم طــرِح الزائــِد حــّىت كأَنَّــُه قيــَل : قـَنَـَعــْت ، وقــالوا : جيــوُز أْن وا : جيــوُز أْن يكــوَن قولُــهُ قــالُ 
.)70(يكوَن على النسِب ، أي ذات ِقناٍع ، وأحلَق اهلاَء فيها لِتْمكِني التأنيثِ 

بعُض احملدثَني محـَل بعـِض املُشـتّقاِت ممّـا جـاَء علـى فعيـٍل أو مفعـوٌل علـى تـوهُّم حـذِف وقد أنكرَ 

.)71(ِء أمثاِل هذِه الَكِلِم على الّتوهُّمِ ثالثّيٍة مسموعٍة، وأنَّ هذا الّسماَع ُيسقُط دَعوى بنا

: الصيغِ توهُّمُ 

، هُبهم فيهـا ، وتنوَّعـتْ اليسْت َمْبِنيًَّة على املقيِس املطَّرِد من كالِم العرب ، فلمَّا أعيـاهُم األمـُر تعـدََّدْت مـذ

أْن يتــوهَّم فيهــا مــا ُميِكــُن أْن تتَِّجــِه إليــِه ، ممَّــامل يُنطــْق بــه ، أو مل ُيســمْع ، وهــو مــا ن آثــرَ قائِلهــا ، ومــنهم َمــ
َنُسوَقُه يف هذه املباحثِة .يـَُهمُّنا أنْ 

فمن ذلَك املصادُر امليميَُّة اليت جاَءْت علـى مثـاِل َمْفعُـوٍل ، كاملَيُسـوِر واملَْعسـوِر واملَْعُقـوِل واملَْجلُـوِد 
نَّ 
ـا منَعـَك أْن جتَعـَل قبـَل  الثالثيَّ يأيت مصدرُُه على َمفَعٍل ، وال جيوُز بناُؤُه على َمْفُعوٍل ، قاَل سـيبويِه : " وإمنَّ

ـا )72(آخِر حرٍف من مفُعولِِه واًوا ، كواِو مضُروٍب ، أنَّ ذلَك ليَس من كالِمهـْم ، وال ممـَّا بنَـوا عليـِه " ؛ وإمنَّ
ـــهِ  ـــَوهُّم الفعـــِل الثالثـــيِّ وإْن ملْ يُلفـــْظ ب ـــذا ُخيَيِّـــُل ســـيبويِه املفعـــوَل يف )73(جـــاءْت علـــى تـَ ، ل

، أي ُحــِبَس لـــُه : " كأنَّـــُه قــاَل ُعِقـــَل لــه شـــيءٌ 
. )75(يُقوُم َمقاَم املصَدِر ، على ِجهِة التعويضِ . َوذَكَر آخروَن أنَّ َمفعوًال ُهنا)74(لُبُُّه"

ومــن ذلــَك قـــوُهلم ملوِضــِع اِخلطــاِم مـــن األنــِف : املَُخطـَّـِم . ذكـــَر ابــُن ِســيَده أنَّـــه لــيَس علــى الفْعـــِل 
ُـــوا ذلـــكَ  ـــا تومهَّ ـــمِ )76(َخطَّـــَم ؛ لكونـِــِه غـــَري مســـموٍع ، وإمنَّ ، فلـــم تُقـــِل . ومثلُـــه قـــوُهلم ملوِضـــِع اللِّجـــاِم : املَُلجَّ

، هــو علــى تــَوهُِّم )78(. ومنــُه أنَّ َحِشــرًا يف قــوِهلم : َســْهٌم َحِشــرٌ )77(
.  )80(. وُمَليِّالً يف قوِهلْم : ليٌل ُمَليٌِّل ، على تَوهُِّم لُيَِّل ، أي ُضعَِّف ليايلَ )79(َحِشَر غِري املسموعِ 

ومــن ذلــكَ 
.)82(. ويرى الرضيُّ أنَّ سبَب هذا الّتوهُِّم جميُء املصدِر على فـَُعلٍ )81(وُهْديٍَة ، وإْن مل ُتسَمعا

كمـا ثَبتَـْت يف َوِجـَل يـَْوَجـُل ، النِْبنائِـِه علـى تـوهُِّم َفعِـَل ومن ذلَك أيًضـا أنَّ َوِطـأَ َيطَـأُ مل تْثبُـْت واُوُه  
، وهلــذا َنظــائُر َمســُموعٌة هــي : َوِســَع َيَســُع ، َوَوِذَر يَــَذُر ، َوَوثِــَئ يـَثَــاُ ، ُجِعَلــْت كلُّهــا )83(يـَْفِعــُل ، َكــَورَِم يـَــَرمُ 
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، لكــوِن )85(خــريُة ْحمُمولــٌة علــى تــوهُِّم َفِعــَل كــَأملَِ . ومثــُل ذلــَك قــوُهلم : رجــٌل َوْعــٌك َوَوِعــٌك ، واأل)84(َشــَواذَّ 
َوَعَك من باِب َوَعَد .

ومـــن تـــَوهُِّم الصـــيِغ تـــوهُُّم أصـــٍل ثالثـــيٍّ ال زيـــادَة فيـــه ُحيْمـــُل عليـــِه قـــوُهلم : اْهـــرْورَق ؛ فهـــو وإْن مل 
.)86(ٌض من حركِة العنيِ يـَُتَكلَّْم به إال مزيًدا ، ليَس من لفِظ أَْهرَاَق ؛ إْذ هاُؤُه زائَدٌة ِعوَ 

عليها . من ذلَك أنَّ املثُبوَت يف قوِل الشاعِر :
يـُْغِضي َكِإْغَضاِء الرَُّوى املَْثُبوتِ وبـََلٍد يـُْغِضي على النـُُّعوتِ 

ـا أراَد .)87(ا أراَد به املُْثبَـَت ، فتـوهََّم ثـََبتَـهُ إمنَّ  وقـْد ورَد عـنهم العكـُس كاملثـِل : كـلُّ ُجمْـٍر يف اخلَـالِء ُمَسـرٌّ ، إمنَّ
ــا مل جيــُدوا وجًهــا للهــاِء محلــوُه علــى : . ومــن ذلــَك قــوُهلم للبحــِر )89(، فتــَوهََّم أســرَّ )88(مســرورًا ُحبــريٌة ، فلمَّ

.)90(ةٍ تَوهُِّم َحبْرَ 
هـــا ، إِذ القلـــُب  ُـــوا صـــيًغا ِفعليَّـــًة ، قـــد يكـــوُن محُلهـــا علـــى القلـــِب املكـــاينِّ أْوَىل مـــن تومهُِّ ـــا تومهَّ وُرمبَّ

. من ذلـَك قـوُهلم : أَرَّى النَّـاَر مبعـَىن جعـَل هلـا إرًة ، أي موضـًعا ، )91(املكاينُّ ظاهرٌة غُري منكورِة يف العرفِ 
ٌة "وهذا التفسُري " ال َيِصحُّ  .)92(إال أْن يكوَن مقُلوبًا من َوأَْرُت ؛ إمَّا ُمستْعمَلٌة وإمَّا ُمتَومهََّ

ومثُل ما سبَق ما قيَل يف قوِل ذي اِخلَرِق الطََّهِويِّ :
ْئِب َعاقِ َولو َأينِّ َرمْيَتَك من َقريٍب  َلَعاَقَك عن ُدعاِء الذِّ

َعَقــَو ، وإمَّــا علــى القلــِب املكــاينِّ ، أراَد بقولِــِه : عــاٍق عائًِقــا ؛ عــاِق ، إمَّــا علــى تــَوهُِّم … فقولُــه : لعاقَــَك 
.)93(لكوِن َعاَقِين عنَك عائٌق وعَقاين عنَك عاٍق مبعًىن واحدٍ 

ــعراِء ، قــوُهلم : أَِلْكــِين إىل فــالنٍ  ــه أيًضــا ، وهــو ممَّــا يكثـُــُر علــى ألســنِة الشُّ ، فقــد تُرِمجَــت )94(ومثُل
وذُكـــَر يف ترَمجِتهـــا ، يف لـــوَك ، أنَّ القيـــاَس أْن يُقـــاَل )95(مـــن بـــاٍب يف لســـان العـــربِ هـــذه اللفظـــُة يف أكثـــرَ 

أالكُه يُليُكُه إالَكًة ، وأنَّ أبا زيٍد َحَكى أنَُّه " وإْن كاَن من األلوِك يف املعـىن ، وهـو الرِّسـالُة ، فلـيَس منـه يف 
.)96(، إال أْن يكوَن مقلوبًا ، أو على التَّوهُِّم"اللفِظ ، ألنَّ األلوَك فـَُعوٌل واهلمزُة فاُء الفْعلِ 

ولَعـلَّ الَبْحـَث عـن ُمفـَرٍد جلَِْمــٍع َنطَقـْت بـِه العـرُب ، ودوَّنَـُه النحــاُة بعـُض مـا استْعَصـى علـى النُّحــاِة 
ــ ٍة تنــوُب وأعيــاُهم ، ِخلـُـروِج هــذه اجلُمــوِع عــن القيــاِس املطَّــرِد ، وهــذا مــا دفـََعهــم إىل البحــِث عــن صــيِغ متَومهَّ

مناَب املفرِد املنطوِق به ، وذلك إذا مل ُحتمِل الظاهرُة على الشُّذوِذ ، على ما هو عليه مذهُب الكثرييَن .
ُـوا فيـه فـاعالً ، ْمجـُع َكْهـلٍ  . ومجـُع )98(علـى ُكهَّـٍل علـى تـوهُِّم َكاِهـلٍ )97(َفمن ذلك ، وهـو ممـَّا تومهَّ

، ومعلـــوٌم أنَّ فعـــيالً لـــيَس ممَّـــا )101(. ومجـــُع خبيـــٍث علـــى َخَبثَـــةٍ )100(راذٍ علـــى ُرذاٍة علـــى تـــوهُّمِ )99(َرِذيءٍ 
.)102(ُجيمُع عليِه فـََعَلٌة ، على توهُِّم خابثٍ 

ُــوا فيــه حائجــًة ، وهــو ممّــا مل تنطــْق بــه العــربُ  ، )103(ومنــه أيًضــا مجــُع حاجــٍة علــى َحــوائَج ، تومهَّ
ُه ُمَولـًَّدا ؛ خلروجـِه عـن قيـاِس مجـِع حاجـةٍ وذكَر اجلوهريُّ أنَّ األصَمِعيَّ أنك ، وذكـَر )104(َر هذا اجلمـَع وعـدَّ
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، وعليـــِه )105(ابـــُن بـَـــرِّّي أنَّ بعَضـــهْم مســـَع حائجـــًة ، وأنَّ هـــذا اجلمـــَع جـــاَء كثـــريًا يف لغـــِة العـــرِب الُفَصـــحاءِ 

علـى ُفْسـالٍن ، علـى تـوهُِّم فسـيٍل )106(فيـه َفعِـيالً ، مجْـُع الَفْسـلِ ومن ذلك أيًضا ، وهو ممَّا تومهَُّوا 
)109(علـى ُحَلمـاَء علـى تـوهُِّم حلـيمٍ )108(، ومجـُع ِحْلـمٍ )107(، ومجُع َمسٍْح على ُمسَحاَء ، تومهَُّوا فيـه مسيًحـا

ُــوا فيــه نــديًبا)110(، ومجــُع رجــٍل نـَـْدبٍ  علــى ُحمَتــاَء ، علــى تــَوهُِّم )112(تٍ ، ومجــُع َحمْــ)111(علــى نـُـَدباَء ، تومهَّ
. ومنه تَوهُُّم َكِميٍّ واحَد الُكماِة ، وقد ردَّه الكثريوَن ؛ ألنَّ فعيالً ليَس ممَّا يُكسَّـُر علـى فـَُعلَـٍة ، )113(حميتٍ 

ــا ُكمــاٌة فواحــُده َكــاٍم علــى مثــاِل فاعــٍل ، وفاعــٌل مطَّــرٌد مجُعــُه علــ ــُر علــى أكَمــاٍء ، فأمَّ ى فـَُعَلــٍة فيمــا بــل يُكسَّ
.  )114(الُمه حرُف علٍَّة ، حنو : قاٍض وُقَضاٍة ، وراٍم ورُماةٍ 

ُـوا ُمْفِعلـًة َفعيلـًة )115(وممَّا تومهَُّوا فيه فِعيلـًة ، مجـُع ُمِصـيبةٍ  علـى َمصـائَب ، وقياُسـها مَصـاِوُب ، تومهَّ
، وهـو مـا وَصـَفُه )117(اهلمزَة بدلٌّ من الـواوِ . ورأى األخفُش أنَّ )116(اّليت ليَس هلا يف الواِو وال الياِء أصلٌ 

َم ، الزَّجَّاُج بالرَّداءِة ، ألنَّه يلَزُم أْن يقاَل يف مقاٍم : مقائُم ، وهو ما مل يُقْلُه أحـٌد ، كمـا أنكـَر الّزجَّـاُج التَّـوهُّ 
ــه مــن أغــالِط . وبع)118(ومحَلهــا علــى البــدِل مــن الــواِو املكســورِة ،كمــا قــاُلوا يف وســادٍة إســادةٍ  ُضــهم جعَل

.)119(العربِ 
)120(ومن ذلك ، أيًضـا ، مجـُع َكنَّـةٍ 

.)121(فَعائلَ 
. مــن وقــْد يَــرُِد عــن العــرِب مجــٌع مل ُيســمْع مفــرُده ، فَيَتــوهَُّم لــه بعُضــهم مفــرًدا ،مل تنِطــْق بــه العــرُب 

ــٌة ")122(ذلــَك ُدُهــكٌ  ــه )123(. قــال ابــُن ِســيَده : " هــو عنــدي مجــُع َدُهــوٍك ، إّمــا مقولــٌة وإّمــا ُمتَومهَّ . ومثُل
.)125(مفرًدا ملََساَكى ، كسكراَن وسكارى)124(توهُُّم َمْسكانَ 

ِِه ، غـِري املنطُـوِق  ومن التَوهُِّم يف باِب اجلْمـِع مجْـُع ُكَمْيـٍت علـى ُكْمـٍت ، قـالوا : َكسَّـُروه علـى ُمَكـربَّ
: استْأَصــَل أيًضــا أنَّ ســيبويِه محــَل قــوَهلم. ومــن ذلــكَ )128(مفــرًدا حملــانيقَ )127(. ومنــه تــوهُُّم ِحمَْناقًــا)126(بــهِ 

.  )130(. ومنه توهُُّم ليالٍة واحدًة لَِليالٍ )129(ْرَقٍة يف الواحدِ 

توهُّم الحركة : 

ــَن النُّحــاُة إىل تــَوهُِّم َحرَكــٍة مــا ال ُوجــوَد هلــا علــى احلَــرِف ؛ لِتْفســِري بْعــِض املظــاهِر اللُّغويـَّـِة  وهنــا رََك
ــِة مــَع قُــرِب الكســرِة ، أصــُلها ِمْســَواعٌ )131(النــادرِة . فمــن ذلــَك أنَّ ِمْســَياًعا ، فُقِلبــْت واُوهــا يــاًء طَلًبــا للِخفَّ

. جـــاَء يف اللســـان  : " بعـــٌري ِمْلـــَوٌح )133(. ونظـــُري ِمســـياٍع ِمْليَـــاحٌ )132(
ــا فأمَّــا ِملــواٌح فعلــى القيــاِس ، وأمَّــا ِملَيــاٌح فنــادٌر ؛ قــال ا… وِمْلــواٌح وِمْليــاحٌ  بــُن ســيَده : وكــَأنَّ هــذِه الــواَو إمنَّ
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.)134(لذلك"
ومثُل ذلك أيًضا تعليُل ابِن ِسيَده َجَواَز َمهِْز واِو ُجـْوِينٍّ يف قـوِهلم : قَ 

ــمِّ ، وإذا كانــِت  هنــا . قــاَل : " هــو علــى تــوهُِّم حركــِة اجلــيِم ُملقــاًة علــى الــواِو ، فكــَأنَّ الــواَو متحرِّكــٌة بالضَّ
. )135(الواُو مضمومٌة كاَن لَك فيها اهلمُز وترُْكُه يف لغٍة ليسْت بتلَك الفاشيَة "

وممـَّـا يتعلَّـــُق بــاهلمزِ 
)136( .

وهـذا مـن املـرأَِة علـى التّـوهُّمِ قال الفـراُء : " ونظريُه قوُل امرأٍة : رثَْأُت زوجي بأبياٍت ، تريُد : َرثيُتُه ،
َــْأُت اللــَنب ، فظنَّــْت أنَّ املرثيَّــَة منهــا " . غــَري أنَّ الفــراَء عــاَد وحكــَم علــى مــا عــدَُّه )137(رأَتْـُهــم يقولُــوَن : رث

ًا هنا بأنَّه غلٌط قد تغلطُه العربُ  . )138(تومهُّ
. ومنــُه أيًضــا َمهْــُز يــا )139(ى التــوهُِّم قـَْوقَــَأِت الدََّجاَجــُة ، وَأْصــُله قـَْوقَيــتْ ومــن َمهْــِز َغــِري املَهُمــوِز علــ

.)140(أهللاُ ، تومهَُّوا أنَّ اهلَْمزََة أْصليٌَّة ، لَِعَدِم ُسُقوِطها من َلْفِظ اَجلاللةِ 
ىل الِقـراءاِت القرآنيَّـِة فعلـى ذلـَك 

ُوجِّهْت بعُضها . 
َفطَِفــــــَق َمْســــــًحا ﴿، ومهــــــُز : )141(﴾فاْســــــتْغَلَظ فاســــــَتوى علــــــى ُســــــْؤِقهِ ﴿مــــــن ذلــــــَك مهــــــُز : 

ــْؤقِ  َن يف اهلمــِز . لكــْن قــاَل بَعيــٌد يف العربيَّــِة ، إذ ال أْصــَل َهلـُـ… ، قــاَل مكــيٌّ : " مهــُز هــذه )142(﴾بالسُّ
، ومثـُل )143(العلماِء : إنَّه ملَّا مهُِْزَن على توهُِّم الضَّمَِّة اليت قبَل الواِو ، فكأَنـَّه مهـَز الـواَو النِضـماِمها"بعضُ 

، َختَيَّـَل أنَّ )145()144(﴾عاًدا اُألوىل﴿ما سبَق قراءُة قالوَن : 
.)146(ِو فـََهَمزها "الضَّمََّة على الوا

يف العربيّــِة ، وجيعُلونـَـه ممَّــا تغلــُط بــِه العــرُب ، وأمَّــا إْن كــاَن لــُه وجــٌه يُظَــنُّ أنَّــُه عليــِه فــال بــأَس . قــاَل الفــرَّاُء يف
)147(﴾اهتزَّْت وربَأْت ﴿أيب جعفٍر املدينِّ قراءةِ 

الرَّبيئِة اّلذي حيرُس القوَم فهذا مذهٌب ، أي ارتفعْت حّىت صـارْت كاملوضـِع للرّبيئـة ، فـِإْن مل يكـْن مـن هـذا 
وهـو ممَّــا … لسُّــويِق ، ولبـأُت بـاحلِج ، ورثــأُت امليِّـَت فهـو مـن غلــٍط قـد تغلطُـه العــرُب ، فتقـوُل : حـَألُت ا

.)148(يُرفُض من القراءِة"
. جـاَء كقطـِع مهـزِة ( اثنـني)

ّكِر ، واثنتـاِن للمؤنّـِث ، ويف املؤنّـِث لغـٌة يف (لساِن العـرِب ) يف حقيقـِة ألـِف اثنـِني : " واثنـاِن مـن عـدِد املُـذ 
أخرى ثِنتاِن حبذِف األلِف ، ولو جاَز أْن يُفرَد لكاَن واحـُدُه اثـن مثـل ابـٍن وابنـٍة ، وألُفـُه ألـُف وصـٍل ، وقـد 

قطَعها الّشاعُر على الّتوهُِّم فقاَل: 
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)149("من ُمجْلِ على َحَدثاِن الدَّهِر مينَّ و رى إثنِني أحسَن ِشيمةً ال ال أَ أَ 

مهزُة وصٍل، وأنَّ قطَعها شاذٌّ ضُرورٌة ِشعريٌّة ، كقطِعها يف قوِل قيِس بِن اخلطيِم :
)150(الُوشاِة َقمنيُ بِّنثٍّ وَتكِثريِ إذا جاوَز اإلثنِني ِسرٌّ فإنَُّه 

وعليِه فالقطُع طارٌئ ، وليَس أصًال .

خاتمة :

ٌ ، َيُســدُّ َحاَجــَة الَقــارَِئ يف هــَذا  َوحاِصــُل الَقــْوِل َأنَّ َمــا ِســيَق مــن مظــاهِر التـَّــَوهُِّم الصَّــرِيفِّ ِشــيٌء بـَــنيِّ
ــَوهُِّم ، وأالّ نَ  َلــْت علــى التـَّ لتِفــَت إىل اُحلْكــِم الظَّــاِهِر لَّــيت محُِ

.  )151(َوهَو الَكِذُب ، َكَما يـَُقوُل َأْصَحاُب املَْعرَِفِة واملَْنِطقِ ، للتـََّوهُِّم 
، واعتمـُدوُه مــذهًبا يعتلُّــوَن ، وأخــُذوا بــِه وقَـْد َذَهــَب النَُّحـاُة واللَُّغِويُّــوَن َمــْذَهًبا ِحيَنَمـا قَــاُلوا بـالتَّوهُّم 

بِه ، ويُفّسُرون يف ضوئِِه مجلًة من قضايا اللغِة ومسـائِِلها ، وأنَّ القـوَل بـِه ال يضـُري العربيّـَة وال أبناُؤهـا ، غـَري 
شـيٌء ال حيصُل منـهُ أنَّ من أهِل العربّيِة من وقَف منُه موقَف الرّاِد املُنكِر . فالّتوهُُّم عنَد بعِض القدماِء ، " 

. )153(، وعنَد بعِض احملدثَني وصمٌة شنعاُء جيُب تربئُة العربّيِة منُه مجلًة وتفصيالً )152("
، َمـا َوَجـُدوا ِإَىل َذلِـَك َسـِبيالً ، َأنَّ َهـِذِه املظـاهَر اخلَارَِجـَة الّتوهُّمِ َوَلَعلَّ أََهمَّ َما أْجلَـَأُهْم إَىل األْخـِذ بـ

ــِة الَعــَربِ  ــاِس لَُغ ال َيِصــحُّ ِإْنَكارَُهــا ، أَْو َوْصــُفَها ِمبَــا ال َيِصــحُّ أَو يَِليــُق ، أو أْن يـَُغلَّــَط قَائُِلوَهــا ؛ ألنَّنــا عــن ِقَي
وامتنـَع أْن نُثبـَت شـيًئا نـادرًا ؛ إلمكـاِن أْن يُقـاَل يف  زَاَلِت الثـَِّقـُة بَكالِمهـم ، اخلطَأ على العرِب " مىت جوَّزنا

َوَمـا ،ُهـْم أَْهـُل اللُّغَـِة الـَّذِيَن بُِنيَـْت َعلَـى أَقْـوِاِهلم ُأُصـوُل الَعَربِيَّـةِ ، فـالعرُب )154(غلـَط "كلِّ نادٍر : إنَّ قائلَـهُ 
وِإْن ،،

َا َتُدلُّ َعَلى َسَعِة الَعَربِيَّةِ  .َواالْفِتَناِن ِفيها،َدلَّْت َعَلى َشْيٍء فَِإمنَّ

الهوامُش :
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.643، ص12ج،دار صادر ، بريوت بال تاريخ ، لسان العرب ، ابن منظور ، أبو الفضل مجال الدين بن مكرم ، )1(
هم ما يقع يف الذهن من اخلاطر .الو )2(
دار املناهــل ، ، 1طم ، 1991مفــاتيح العلــوم ، تقــدمي جــودت فخــر الــدين ، اخلــوارزمي ، أبــو عبــد اهللا حممــد بــن أمحــد بــن يوســف ، )3(

، م1985قيـق ، نـد العـرب ، دراسـة وحتاملصـطلح الفلسـفي عواألعسـم ، عبـد األمـري ، ، وقد مسى التوهم : فـَْنطَاِسـَيا ، 132بريوت ، ص 
والكفـوي ، أبـو البقـاء أيـوب بـن ، 343.  وينظـر أيضـا املصـطلح الفلسـفي ص 192منشورات مكتبة الفكـر العـريب ، بغـداد ، ص، 1ط

دار الكتـــاب ، 2طم ، 1992الكليـــات " معجـــم يف املصـــطلحات والفـــروق اللغويـــة " ، بعنايـــة عـــدنان درويـــش وحممـــد املصـــري ، موســـى ، 
.105، ص2ج، اإلسالمي القاهرة

، 5جدار ومكتبــة اهلــالل ، بغــداد ، م، 1986العــني ، حتقيــق مهــدي املخزومــي وإبــراهيم الســامرائي ، الفراهيــدي ، اخلليــل بــن أمحــد ، )4(
، 3طم ، 1984،حتقيـق أمحـد عبـد الغفـور عطـار ،الصـحاح تـاج اللغـة وصـحاح العربيـة اجلوهري ، إمساعيل بن محـاد ، كون ، و 410ص

كون .365، ص13جلسان العرب ، ابن منظور ، كون . و 2191، ص6لعلم للماليني ، بريوت ، جدار ا
هو أعلى اجلبل .)5(
مسل .623سيل ، و 351، ص11جمصر ، و 177، ص5ج، مصد ، و 404، ص3ج، لسان العرب ابن منظور )6(
اهليئـة املصـرية العامـة ، 2م ، ط1977يق وشرح عبد السالم حممد هارون ،الكتاب ، حتقسيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب ، )7(

.602، ص3جللكتاب ، القاهرة ، 
كون .365، ص13جابن منظور ، لسان العرب )8(
وت ، مكتبـــة دار البيـــان بغـــداد ، ودار صـــعب بـــري بـــال تـــاريخ ، ، الضـــرائر ومـــا يســـوغ للشـــاعر دون النـــاثر اآللوســـي ، حممـــود شـــكري ، )9(

.48ص
دار الكتــب م ، 1975حتقيــق حممــد نـور احلســن وزميليــه ، ،شـرح شــافية ابــن احلاجـب االسـرتاباذي ، رضــي الــدين حممـد بــن احلســن ، )10(

.92، ص1العلمية ، بريوت ، ج
ألك .482، ص10جابن منظور ، لسان العرب )11(
.68، ص1شرح الشافية جاالسرتاباذي، )12(
، دار 2م ، ط1988ش ، موفــق الــدين أبــو البقــاء يعــيش بــن علــي ، شــرح امللــوكي يف التصــريف ، حتقيــق فخــر الــدين قبــاوة ، ابــن يعــي)13(

.154األوزاعي ، بريوت ، ص
ابن هشام ، مجال الدين أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األنصاري ، مغـين اللبيـب عـن كتـب األعاريـب ، حققـه وعلـق عليـه مـازن املبـارك )14(

.622، دار الفكر ، بريوت ، ص 3م ، ط1972مد علي محد اهللا ، وحم
درع .35، ص2وينظر : الفراهيدي : العني ج)15(
، اجلـزء الرابـع ، دمشـق 197651)16(

.751ـ 749، ص
صابتهم سنٌة وقحط وأجدبوا .أي أ)17(
سنت .47، ص2سنت ، وابن منظور ، لسان العرب ج254، ص1الصحاح جاجلوهري ، )18(
سنت .254، ص1الصحاح جاجلوهري ، )19(
.424، ص4الكتاب ج)20(
حتف .17، ص9وكل ، و ج736، ص11جابن منظور ، لسان العرب)21(
وما بعدها .295يف التصريف صابن يعيش ، شرح امللوكي)22(
ختذ .478أخذ ، و 473، ص 3ابن منظور ، لسان العرب ج)23(
عـامل الكتـب ، بـريوت، 3طم ، 1988إعـراب القـرآن ، حتقيـق زهـري غـازي زاهـد ، النحاس، أبو جعفر أمحد بن حممد بن إمساعيل ، )24(
العنـوان يف القـراءات السـبع ، حتقيـق زهـري ي ، أبو طاهر إمساعيل بن خلـف ، األندلس، وهي قراءة ابن كثري أيضا . ينظر 468، ص2ج،

.124عامل الكتب ، بريوت ، ص ، 1طم ، 1985زاهد وخليل العطية ، 
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.77سورة الكهف اآلية )25(
الرســـالة ، بـــريوت ، ص م ، مؤسســـة 1980شــاهني ، عبـــد الصـــبور ، املــنهج الصـــويت للبنيـــة العربيـــة رؤيــة جديـــدة يف الصـــرف العــريب ، )26(

211.
م ، اهليئـة 1980وينظر : األنباري ، أبو الربكات عبد الرمحن بن حممد ، البيان يف غريب إعراب القرآن ، حتقيق طه عبد احلميـد طـه ، )27(

ب القرآن ، حتقيق علـي حممـد ، والعكربي ، أبو البقاء عبد اهللا بن احلسني ، التبيان يف إعرا115، 2املصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ج
.857، ص 2البجاوي ، ، بال تاريخ ، دار اجليل ، بريوت ، ج

دار بـال تـاريخ ، خزانـة األدب ولـب لبـاب لسـان العـرب ، : البغـدادي ، عبـد القـادر ، . وينظـر 93، ص2معـاين القـرآن ، جالفراء ، )28(
.412، ص3صادر ، ج

.413ـ 412ص، 3جالبغدادي: خزانة األدب )29(
، 1، دار املعـــارف مبصـــر ، ج2ثعلـــب ، أبـــو العبـــاس أمحـــد بـــن حيـــىي ، جمـــالس ثعلـــب ، شـــرح وحتقيـــق عبـــد الســـالم ، بـــال تـــاريخ ، ط)30(

.265ص
، 1، ، جدار الفكــر دمشــقم ، 1980، 1ج، حتقيــق وتعليــق حممــد بركــات، علــى تســهيل الفوائــد املســاعد ، عبــد اهللا ،ابــن عقيــل)31(

.55ص
.93، ص2ج،معاين القرآنالفراء ، )32(
م ، 1986شـفاء العليـل يف إيضـاح التسـهيل ، دراسـة وحتقيـق الشـريف عبـد اهللا الربكـاين ، السلسيلي ، أبو عبد اهللا حممد بن عيسـى ، )33(

.150، ص1املكتبة الفيصلية ، مكة املكرمة ، ج، 1ط
ارتشـاف الضـرب مـن األندلسي ، أبـو حيـان حممـد بـن يوسـف ، و ، و56، ص1ج،لفوائد على تسهيل ااملساعد ،ينظر: ابن عقيل)34(

الكنغــراوي، عبــد و ،419، ص 1جاملكتبــة األزهريــة للــرتاث ، القــاهرةم، 1997حتقيــق وتعليــق مصــطفى أمحــد النمــاس ، لســان العــرب ،
.12ـ11، ص)بال تاريخ، (، املويف يف النحو الكويف،القادر صدر الدين

ابن هشام ، مجـال الـدين أبـو حممـد عبـد اهللا بـن يوسـف األنصـاري ، شـرح اللمحـة البدريـة يف علـم اللغـة العربيـة ، دراسـة وحتقيـق هـادي )35(
.247، ص1م ، مطبعة اجلامعة ، بغداد ج1977

موطَن هذه القراءِة فيما عدُت إليِه من كتِب القراءاِت.. ومل اتبّنيْ 57النحل اآلية )36(
بــال تــاريخ ، دار إحيــاء الكتــب العربيــة ، ، ، ، خالــد بــن عبــد اهللاألزهــري)37(

.80، ص1جالقاهرة .
، 1ج، دار اهلـدى للطباعـة والنشـر، بــريوت2بـال تـاريخ ، طلنجـار، ، حتقيـق حممـد علـي ااخلصـائص، أبـو الفـتح عثمـان،ابـن جـّين )38(

.111ص
لغة ثانية يف ُمْؤِق العني ، وهو طرفها الذي يلي األنف .)39(
مأق .1553، ص4الصحاح جاجلوهري ، )40(
مأق .337، ص10جابن منظور ، لسان العرب)41(
.13سورة الرعد اآلية )42(
حمل .620، ص11سان العرب جابن منظور ، ل)43(
ألق . واأللوقة طعاُم الزُّبدة بالرطِب .8، ص10ابن منظور ، لسان العرب ج)44(
لوق .333، ص10ابن منظور ، لسان العرب ج)45(
برهم .48ج ، ص12ابن منظور ، لسان العرب )46(
.733األثري ، مزاعم بناء العربية على التوهم ص)47(
وهي ال)48(
)49(

حبر .23، ص4ابن منظور ، لسان العرب ج)50(
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جور .155، ص4ابن منظور ، لسان العرب ج)51(
األنثى اهلزيلة من الدواب .)52(
نضا .330، ص5ج1، وابن منظور ، لسان العرب 629، ص3الكتاب جسيبويه ، )53(
نطا . والنطاة هي قمع البسرة .332، ص5ج1ابن منظور ، لسان العرب )54(
كون .365، ص3ج1ابن منظور ، لسان العرب )55(
.196، ص1ارتشاف الضرب من لسان العرب ، جاألندلسي ، ، و 602، ص3الكتاب جسيبويه ، )56(
ا حجر واحد .285، ص9ابن منظور ، لسان العرب ج)57(
)58(

نقس .240، ص6ابن منظور ، لسان العرب ج)59(
الطيب أو البخور ، او كل شيء يُتبخَُّر به غري العود والُّبىن .)60(
هضم .615ج ، ص12ابن منظور ، لسان العرب )61(
من شيٍء .املضعوُف ما ُأضِعف )62(
ضعف .205، ص9ابن منظور ، لسان العرب ج)63(
عرق .242، ص10ابن منظور ، لسان العرب ج)64(
فحم .449ج ، ص12ابن منظور ، لسان العرب )65(
موضُع اإلقامة زمن اخلريف .)66(
خرف .63، ص9ابن منظور ، لسان العرب ج)67(
خرف .225، ص1، اهليئة املصرية العامة للكتاب ج3م ، ط1985، أساس البالغة ، الزخمشري ، جار اهللا حممود بن عمر)68(
ذهب .395، ص1ابن منظور ، لسان العرب ج)69(
قنع .301، ص8ابن منظور ، لسان العرب ج)70(
.727ـ 726األثري ، مزاعم بناء العربية على التوهم ص )71(
.95، ص4الكتاب جسيبويه ، )72(
يسر .297، ص5ابن منظور ، لسان العرب ج)37(
.97، ص4الكتاب جسيبويه ، )74(
حتقيــق الســيد أمحــد صــقر ، بــال تــاريخ ، دار إحيــاء الكتــب العربيــة ، مطبعــة عيســى البــايب الصــاحيب ، ابــن فــارس ، أبــو احلســني أمحــد ، )75(

.395صاحلليب وشركاه ، القاهرة ، 
خطم .188ج ، ص12ب ابن منظور ، لسان العر )76(
جلم .534ج ، ص12ابن منظور ، لسان العرب )77(
)78(

حشر .192، ص4ابن منظور ، لسان العرب ج)79(
ليل .608، ص11ابن منظور ، لسان العرب ج)80(
هدي . والسُّرى َسْرُي الليِل عامَِّته أو كلِّه .353، ص5ج1سرا . وينظر أيضا 382، ص4ج1ابن منظور ، لسان العرب )81(
.157، ص1شرح الشافية جاالسرتاباذي ، )82(
وطأ .196، ص1ابن منظور ، لسان العرب ج)83(
.47، ص ر املأمون للرتاث ، دمشق دابال تاريخ، الواضح يف النحو والصرف ( قسم الصرف ) ، : احللواين ، حممد خري ، ينظر )84(
وعك .514، ص10ابن منظور ، لسان العرب ج)85(
.483، و 285، ص4الكتاب جسيبويه ، هرق . وينظر : 367، ص10ابن منظور ، لسان العرب ج)86(
سرر .361، ص4ابن منظور ، لسان العرب ج)87(
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، 2طم ، 1977املستقصــى يف أمثــال العــرب ، مــود بــن عمــر ، : الزخمشــري ، جــار اهللا حموعلــى هــذا التأويــل روي املثــل أيًضــا . ينظــر )88(
.229، ص1دار الكتب العلمية ، بريوت،ج

سرر .361، ص4ابن منظور ، لسان العرب ج)89(
حبر .44، ص4ابن منظور ، لسان العرب ج)90(
املكــاين . وقــد أفردهــا بعــض احملــديني بتــأليف وقــد مجعــت مــن لســان العــرب وحــده بضــع مئــات ممَّــا محلــه النحــاة واللغويــون علــى القلــب )91(

دار عمـار ، 1طم ، 1986احلموز ، عبد الفتـاح ، خاص . ينظر : 
عمان ، ومكتبة الرسالة بريوت .

أري .30، ص4ج1ابن منظور ، لسان العرب )92(
عقا .81ـ 80، ص5ج1عوق ، و 280، ص10لسان العرب جابن منظور ،)93(
أي كن رسويل وحتّمل رساليت إليه .)94(
.485، ص10، ولوَك ج482، ص10، ألك ج394، ص10ينظر ألك ج)95(
لوك .1607، ص4الصحاح جاجلوهري ، لوك . وينظر : 485، ص10ابن منظور ، لسان العرب ج)96(
ذي جاوز الثالثَني ووخطه الشيُب .قيل : هو ال)97(
كهل .600، ص11ابن منظور ، لسان العرب ج)98(
هو الذي أثقله املرض ، أو الضعيف من كل شيء .)99(
رذي .24، ص4ج1ابن منظور ، لسان العرب )100(
.)مبالغةٍ صيغةُ اخلبيُث : الكثُري اخلُبِث . ( )101(
.142، ص2ابن منظور ، لسان العرب ج)102(
حوج .244، ص2ابن منظور ، لسان العرب ج)103(
حوج .308، ص1الصحاح جاجلوهري ، )104(
م 1980التنبيه واإليضاح عمَّا وقَع يف الصحاح ، حتقيق مصطفى حجازي وعلـى النجـدي ناصـف ، ابن بري ، أبو حممد عبد اهللا ، )105(

حوج .199ص، 1اهليئة املصرية العامة للكتاب ، ج، 1ط، 
هو الرذل النذل الذي ال مروءة له ، وال جلد .)106(
فسل .519، ص11ابن منظور ، لسان العرب ج)107(
هو الصديق اخلالص .)108(
حلم .189ج ، ص12ابن منظور ، لسان العرب )109(
هو الرجُل السريُع .)110(
ندب .754، ص1ابن منظور ، لسان العرب ج)111(
هو العاقل اللبيب .و )112(
حمت .89، ص2ابن منظور ، لسان العرب ج)113(
عدا .37ـ 63، ص1ابن منظور ، لسان العرب ج)114(
ومثلها معيشة ومعائش .)115(
مهـع اهلوامـع يف شـرح : السيوطي ، أبو الفضل عبد الرمحن بـن الكمـال ، صوب . وينظر  535، ص1ابن منظور ، لسان العرب ج)116(

.160، ص1، جتدار البحوث العلمية ، الكويم، 1979حتقيق عبد العال سامل مكرم ، مجع اجلوامع ،
.194، ص1ج، الكويت ، 2طم ، 1981معاين القرآن ، حققه فائز فارس ، األخفش ، سعيد بن مسعدة ، )117(
دار احلـديث ، ، 1طم ، 1994يـق عبـد اجلليـل عبـده شـليب ، معـاين القـرآن وإعرابـه ، حتقالزجاج ، أبو إسحاق إبراهيم بـن السـري ، )118(

.322ـ 320، ص2ج،القاهرة 
.48الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر ، ص اآللوسي ، )119(
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وهي امرأة االبن أو األخ .)120(
كنن .362، ص3ج1ابن منظور ، لسان العرب )121(
الدهُك : الطحن والكسر .)122(
دهك .430، ص10ن منظور ، لسان العرب جاب)123(
هو البخيل .)124(
مسك .489ـ 488، ص10ابن منظور ، لسان العرب ج)125(
كمت .81، ص2ابن منظور ، لسان العرب ج)126(
احملناق من اإلبل هو الضامر .)127(
حنق .70، ص10ابن منظور ، لسان العرب ج)128(
عذل .438، ص11لعرب جابن منظور ، لسان ا)129(
ليل .607، ص11ابن منظور ، لسان العرب ج)130(
ناقة مسياع هي الذاهبة يف املرعى .)131(
سوع .169، ص8ابن منظور ، لسان العرب ج)132(
بعري ملياٌح : عطشاُن .)133(
لوح .585، ص2ابن منظور ، لسان العرب ج)134(
جون .103، ص3ج1ابن منظور ، لسان العرب )135(
.حال . وحألته : طردته192، ص4ج1ابن منظور ، لسان العرب )136(
رثأ .83، ص1ابن منظور ، لسان العرب ج)137(
.216، ص2معاين القرآن جالفراء ، )138(
أخر .13، ص4قوا . وينظر ج212، ص5ج1ابن منظور ، لسان العرب )139(
أله .470، ص3ج1عرب ابن منظور ، لسان ال)140(
.29سورة الفتح اآلية )141(
.33سورة ص اآلية )142(
، م1981الكشــف عــن وجــوه القــراءات الســبع وعللهــا وحججهــا ، حتقيــق حميــي الــدين رمضــان ، القيســي ، مكــي بــن أيب طالــب ، )143(

.161ـ 160، ص2مؤسسة الرسالة ، بريوت ، ج، 2ط
.50سورة النجم اآلية )144(
.52، ص1. وينظر ج296، ص2الكشف عن وجوه القراءات السبع جالقيسي ، )145(
الناشــر مكتبــة ومطــابع النهضــة احلديثــة ،  الريــاض ، اململكــة بــال تــاريخ ، البحــر احملــيط ، ، األندلســي ، أبــو حيــان حممــد بــن يوســف)146(

.169، ص8العربية السعودية ، ج
.5سورة احلج اآلية )147(
.216، ص2معاين القرآن جالفراء ، )148(
ثين .117، ص4ج1لسان العرب ابن منظور ، )149(
دار القلــم ، ، 2طم ، 1985رصــف املبــاين يف شــرح حــروف املعــاين ، حتقيــق أمحــد حممــد اخلــراط ، املــالقي ، أمحــد بــن عبــد النــور ، )150(

.135عر دون الناثر ، ص ، واآللوسي : الضرائر وما يسوغ للشا132ـ 131دمشق ، ص 
منشــورات مؤسســة ، 2طم ، 1975جــامع العلــوم يف اصــطالحات الفنــون ، : األمحــد نكــري ، عبــد النــيب بــن عبــد الرســول ، ينظــر )151(

.343املصطلح الفلسفي عند العرب ص األعسم ، ، و 364، ص1األعلمي للمطبوعات ، بريوت ، ج
.384، ص1النحاس: إعراب القرآن ج)152(
.751األثري ، مزاعم بناء العربية على التوهم ص)153(
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.622ابن هشام ، مغين اللبيب ص )154(

:هُ ومرجعُ البحثِ مصادرُ 

.مكتبة دار البيان بغداد ، ودار صعب بريوت بال تاريخ ، ، الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر ـ اآللوسي ، حممود شكري ، 
، اجلـزء الرابـع ، دمشـق ، 197651، 

.752ـ 719ص
م ، منشـــورات مؤسســـة األعلمـــي 1975، 2جـــامع العلـــوم يف اصـــطالحات الفنـــون ، ط ــــ األمحـــد نكـــري ، عبـــد النـــيب بـــن عبـــد الرســـول ، 

.للمطبوعات ، بريوت
، الكويت .2ط م ، 1981، حققه فائز فارس ، معاين القرآن ،خفش ، سعيد بن مسعدة ، ـ األ

بـال تـاريخ ، دار إحيـاء الكتـب العربيـة ، القـاهرة ، ، ، خالد بن عبد اهللاـ األزهري
.

حتقيق حممد نور احلسن وزميليه ، دار الكتب العلمية م، 1975،افية ابن احلاجب شرح شـ االسرتاباذي ، رضي الدين حممد بن احلسن ، 
.، بريوت 

.منشورات مكتبة الفكر العريب ، بغداد، 1طم ، 1985املصطلح الفلسفي عند العرب دراسة وحتقيق ، ـ األعسم ، عبد األمري ، 
م ، اهليئــة املصــرية 1980غريــب إعــراب القــرآن ، حتقيــق طــه عبــد احلميــد طــه ، ـــ األنبــاري ، أبــو الربكــات عبــد الــرمحن بــن حممــد ، البيــان يف 

العامة للكتاب ، القاهرة .
ـ األندلسي ، أبو حيان حممد بن يوسف :

.كتبة األزهرية للرتاث ، القاهرةاملم، 1997حتقيق وتعليق مصطفى أمحد النماس ، ارتشاف الضرب من لسان العرب ،* 
.الناشر مكتبة ومطابع النهضة احلديثة ،  الرياض ، اململكة العربية السعوديةال تاريخ ، بالبحر احمليط ، * 

عـــامل ، 1ط م ، 1985العنـــوان يف القـــراءات الســـبع ، حتقيـــق زهـــري زاهـــد وخليـــل العطيـــة ، ــــ األندلســـي ، أبـــو طـــاهر إمساعيـــل بـــن خلـــف ، 
.الكتب ، بريوت

، م1980حجــازي وعلــى النجــدي ناصــف ، ه واإليضــاح عّمــا وقــع يف الصــحاح ، حتقيــق مصــطفىالتنبيـــــ ابــن بــري ، أبــو حممــد عبــد اهللا ، 
.اهليئة املصرية العامة للكتاب، 1ط

.دار صادر بال تاريخ ، خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ، ـ  البغدادي ، عبد القادر ، 
، دار املعارف مبصر .2السالم ، بال تاريخ ، طـ ثعلب ، أبو العباس أمحد بن حيىي ، جمالس ثعلب ، شرح وحتقيق عبد

.، بريوت، دار اهلدى للطباعة والنشر2بال تاريخ ، ط، حتقيق حممد علي النجار، اخلصائص، أبو الفتح عثمان،ابن جّين ـ 
دار العلـــم ، 3طم ، 1984حتقيـــق أمحـــد عبـــد الغفـــور عطـــار  ، ،الصـــحاح تـــاج اللغـــة وصـــحاح العربيـــة ــــ اجلـــوهري ، إمساعيـــل بـــن محـــاد ، 

.للماليني ، بريوت
.دار املأمون للرتاث ، دمشق بال تاريخ ، الواضح يف النحو والصرف ( قسم الصرف ) ، ـ احللواين ، حممد خري ، 
ار عمان ، ومكتبة دار عم، 1طم ، 1986ـ احلموز ، عبد الفتاح ، 

الرسالة بريوت .
دار املناهـل ، بـريوت ، 1طم ، 1991مفاتيح العلوم ، تقدمي جـودت فخـر الـدين ، ـ اخلوارزمي ، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن يوسف ، 

.
دار احلديث ، القـاهرة، 1ط، م 1994معاين القرآن وإعرابه ، حتقيق عبد اجلليل عبده شليب ، ـ الزجاج ، أبو إسحاق إبراهيم بن السري ، 

.
ـ الزخمشري ، جار اهللا حممود بن عمر :

، اهليئة املصرية العامة للكتاب ، القاهرة .3م ، ط1985* أساس البالغة ، 
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.دار الكتب العلمية ، بريوت، 2طم ، 1977املستقصى يف أمثال العرب ، * 
، 1طم ، 1986ليل يف إيضاح التسهيل ، دراسة وحتقيق الشريف عبد اهللا الربكاين ، شفاء العـ السلسيلي ، أبو عبد اهللا حممد بن عيسى ، 

.املكتبة الفيصلية ، مكة املكرمة
اهليئـة املصـرية العامـة ، 2م، ط1977الكتـاب ، حتقيـق وشـرح عبـد السـالم حممـد هـارون ، ـ سيبويه، أبـو بشـر عمـرو بـن عثمـان بـن قنـرب ، 

.القاهرة،للكتاب 
ــ الســيوط دار م ، 1979حتقيــق عبــد العــال ســامل مكــرم ، مهــع اهلوامــع يف شــرح مجــع اجلوامــع ،ي ، أبــو الفضــل عبــد الــرمحن بــن الكمــال ، ـ

.البحوث العلمية ، الكويت 
م ، مؤسسة الرسالة ، بريوت .1980ـ شاهني ، عبد الصبور ، املنهج الصويت للبنية العربية رؤية جديدة يف الصرف العريب ، 

.دار الفكر دمشقم ، 1980، 1ج، حتقيق وتعليق حممد بركات، املساعد على تسهيل الفوائد،، عبد اهللاقيلـ ابن ع
.، بال تاريخ ، دار اجليل ، بريوتـ العكربي ، أبو البقاء عبد اهللا بن احلسني ، التبيان يف إعراب القرآن ، حتقيق علي حممد البجاوي ، 

حتقيق السيد أمحـد صـقر ، بـال تـاريخ ، دار إحيـاء الكتـب العربيـة ، مطبعـة عيسـى البـايب احللـيب الصاحيب ، ، ـ ابن فارس ، أبو احلسني أمحد
وشركاه ، القاهرة .

.عامل الكتب ، بريوت، 2ط، م1980معاين القرآن ، ـ الفراء ، أبو زكريا حيىي بن زياد ، 
.دار ومكتبة اهلالل ، بغداد م، 1986خزومي وإبراهيم السامرائي ، العني ، حتقيق مهدي املـ الفراهيدي ، اخلليل بن أمحد ، 

، 2ط، م1981الكشـف عــن وجــوه القـراءات الســبع وعللهـا وحججهــا ، حتقيــق حميـي الــدين رمضــان ، ــ القيســي ، مكـي بــن أيب طالــب ، 
.مؤسسة الرسالة ، بريوت

ــ الكفــوي ، أبــو البقــاء أيــوب بــن موســى ،  ، بعنايــة عــدنان درويــش وحممــد املصــريلحات والفــروق اللغويــة " ، الكليــات " معجــم يف املصــطـ
.دار الكتاب اإلسالمي القاهرة، 2طم ، 1992

.بال تاريخ ، ، املويف يف النحو الكويف،الكنغراوي، عبد القادر صدر الدينـ 
.م ، دار القلم ، دمشق1985، 2رصف املباين يف شرح حروف املعاين ، حتقيق أمحد حممد اخلراط ، ط ، ـ املالقي ، أمحد بن عبد النور

.دار صادر ، بريوت بال تاريخ ، لسان العرب ، ـ  ابن منظور ، أبو الفضل مجال الدين بن مكرم ، 
.عامل الكتب ، بريوت، 3طم ، 1988غازي زاهد ، إعراب القرآن ، حتقيق زهريـ  النحاس، أبو جعفر أمحد بن حممد بن إمساعيل ، 

ـ ابن هشام ، مجال الدين أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األنصاري : 
م ، مطبعة اجلامعة ، بغداد .1977

، دار الفكـــر ، 3م ، ط1972زن املبـــارك وحممــد علــي محــد اهللا ، * مغــين اللبيــب عــن كتــب األعاريـــب ، حققــه وعلــق عليــه مــا
بريوت.

، دار 2م ، ط1988ــــ ابـــن يعـــيش ، موفـــق الـــدين أبـــو البقـــاء يعـــيش بـــن علـــي ، شـــرح امللـــوكي يف التصـــريف ، حتقيـــق فخـــر الـــدين قبـــاوة ، 
األوزاعي ، بريوت .


